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أمراض العظام 

وية العظم هو نمط من النسيج الضام يتكون من عناصر ال عض•

ي وهي هيدروكسي أباتيت الكالسيوم الذي يعط% 65بنسبة 

الخاليا العظم قوته وقساوته، في حين تشمل المكونة العضوية

.العظمية وبروتينات المطرس

:تشمل الخاليا المشكلة للعظم•
لمطرس كما وتقوم بتشكيل ونقل عدد من بروتينات االخاليا البانية للعظم1.

.  تبتدئ عملية التمعدن

هي األكثر عددا وهي الخاليا الرئيسية : Osteocytesالخاليا العظمية 2.

سفور في في العمليات البيولوجية وتتحكم بمستويات الكالسيوم والفو

.المصل

هي الخاليا المسؤولة عن ارتشاف : Osteoclastsناقضات العظم 3.

مطرسيةالعظم ، وهي خاليا متعددة النوى ترتبط ببروتينات االلتصاق ال



ظمالخاليا  البانية للعظم والخاليا الكاسرة للع

األخوة األعداء 



بروتينات العظم

من الكوالجين وعائلة من 1النمط بروتينات العظمتشمل •

.  ظمالبروتينات غير الكوالجينية المشتقة من بانيات الع

يعرف ترسب بانيات العظم الكوالجين بشكل نسيج عشوائي•
ى أو بشكل طبقات مرتبة فيسمwovenباسم العظم المحبوك 

ويشاهد العظم المحبوك في . lamellarالعظم الصفائحي 

يدل وجوده الهيكل العظمي الجنيني ويتشكل في صفائح النمو و
لدى البالغ على حالة مرضية دوما 



بروتينات العظم



اضطراب  انحناء العمود الفقري

الجنف  –القعس –الحدب 

Abnormal spinal curvatures: kyphosis, lordosis, and scoliosis.



أمراض العظام  الناجمة عن عيوب في البروتينات خارج -1

تكون العظم الناقص-الخلوية  



(:من الكوالجين 1أمراض النمط )تكون العظم الناقص 

ينات هو اضطراب صبغي جسدي سائد يحدث فيه طفرة في الج•
من الكوالجين، مما يؤدي إلنتاج a2و a1التي ترمز السالسل 

لية، كوالجين طبيعي النوعية ناقص الكمية مع تشوهات هيك

وتكون الشذوذات المورفولوجية هي ترقق قشري ملحوظ  

وتخلخل عظمي، 

حيث يكون مميتا 2له أربعة نميطات فرعية أخطرها هو النمط •

ظمية في الفترة الجنينية أو ما حول الوالدة ويتميز بهشاشة ع

شديدة وكسور متعددة والجنين ما زال في الرحم، وتشمل 

ي الموجودات األخرى الصلبة الزرقاء وفقد السمع وعيوب ف
.األسنان



(:من الكوالجين 1أمراض النمط )تكون العظم الناقص 



(:من الكوالجين 1أمراض النمط )تكون العظم الناقص 



(:من الكوالجين 1أمراض النمط )تكون العظم الناقص 



األمراض المترافقة مع نقص الكتلة العظمية-2

Osteoporosisتخلخل العظام 

كتلتها هو داء يتميز بزيادة تعرض العظم للكسور نتيجة نقص•

خي البنيوية، واألشكال األكثر شيوعا له هي الشكل الشيخو

والذي يحدث بعد سن اإلياس، 

:من اآلليات التي تساهم في حدوثه•
تغيرات متعلقة بالعمر في الخاليا والمطرس العظمي ذات عالقة 1.

.باالستقالب

.قلة النشاط الفيزيائي والذي يزيد من سرعة ارتشاف العظم2.

دور الوراثة، إلى جانب عوز الكالسيوم وفيتامين د وزيادة مستوى 3.
.PTHهرمون الدريقات 

.مدخول الكالسيوم غير الكافي4.

.تأثيرات الهرمونات خاصة عوز االستروجين عند النساء5.



 Osteoporosisالعظام (  تخلخل )ترقق



1/3 of Women > 65 Y/O will suffer a 
fracture  associated with Osteoporisis

عد في تخلخل العظام ب: مورفولوجيا•

خلة سن اإلياس تكون الترابيق متخل

مترققة مع كسور مجهرية وانهدامات

فقرية نهائية

دة تسبب الكسور المتعد:سريريا•

قصر قامة وآالم فقرية وتشوهات 
Lordosisمتعددة تشمل قعسا قطنيا 

، Kyphoscoliosisوجنفا حدابيا 

ويكثر حدوث مضاعفات الكسور 

و الصريحة لعنق الفخذ أو الحوض أ
.العمود الفقري كاالنصمام الرئوي



:األمراض المترافقة مع شذوذ االستتباب المعدني-3

فرط الدريقات

م في يحدث فرط الدريقات البدئي نتيجة فرط تنسج أو ور•

الدريقات، في حين يحدث الشكل الثانوي نتيجة أمراض

ي تترافق مع حاالت مطولة من نقص كالسيوم الدم مما يؤد
.PTHلزيادة هرمون 

العظم يصيب نشاط ناقضات العظم المرتفع: المورفولوجيا•

ت القشري أكثر من االسفنجي، حيث يؤدي االرتشاف تح
.لبةالسمحاق إلى ظهور قشور مترققة وفقد للصفيحة الص



فرط الدريقات 



فرط الدريقات 



فرط الدريقات 

مركبة يتميز بمنظر المخاريط المقطوعة القشرية ال: شعاعيا•

من ناقضات العظم كرأس الحربة على طول القنوات 

الهافيرسية، 

ط وفي العظم االسفنجي تعطي ناقضات العظم منظر خطو•
.ة العظميةالسكة الحديدية، كما يترافق مع انخفاض في الكثاف

وآالم يؤدي انخفاض الكتلة العظمية لحدوث كسور وتشوهات•
.مفصلية



فرط الدريقات 



فرط الدريقات 



Fracturesالكسور العظمية -4

عظم هو حالةٌ طبية يحدث فيها خلل في تكامل ال:كسر العظم•

ظم كقطعة واحدة، ويمكن أن يحدث كسر العظم عن تأثّر الع

عينة مثالً بقوة شديدة أو ِشّدة أو أذية خفيفة بعد حاالت طبية م

سر كتخلل العظام أو أورام العظام، وفي هذه الحالة يسمى الك
.بالكسر المرضي



Types of fractures 



التئام الكسور العظمية 

.  امأسبوعاً للشفاء بشكل ت12-6ستغرق العظام عموماً من •

.عظام األطفال تشفى أسرع من عظام البالغين•

د متى إذا كان الكسر في القدم؛ يقوم الجراح المختص بتحدي•

منطقة، يكون المريض على استعداد لتحمل الوزن على تلك ال

احية ويعتمد هذا على موقع وشدة الكسر، ونوع العمليات الجر
.التي أجريت وغيرها من االعتبارات



سبب تأخر التئام الكسر

ى كبار حيث يتأخر التئام الكسر العظمي في المرض: التقدم في السن1.

ر من ويعود السبب في ذلك إلى مرض هشاشة العظام الذي يعتب. السن

كالسيوم األمراض الشائعة لدى كبار السن، باإلضافة إلى نقص نسبة ال

.مرفي العظام، والتغيرات الفسيولوجية األخرى بسبب تقدم الع

ات حيث يؤخر عدم تناول كميات كافية من البروتين: سوء التغذية2.

.التئام الكسر( خاصة الكالسيوم)والمعادن 

كة حيث تؤدي الحر: وعدم الراحة قبل التئام الكسرالحركة المفرطة 3.

عن المفرطة أو عدم تثبيت الجبس جيداً إلى ابتعاد طرفي الكسر

.بعضهما، وعدم التئام الكسر بالمحصلة

ً الكسور المفتتة4. .؛ حيث يكون التئامها صعبا

عدم وصول تروية دموية جيدة لمكان الكسر 5.



تشكل  الدشبز  في الكسور العظمية 



تشكل الدشبز العظمي 



شفاء العظم  التام بعد الكسر 



هل يمكن ان نسرع عملية التئام الكسر؟

توفير الطاقة الكافية للجسم•

تناول البروتين بكميات كافية•

الزنك، مثل الكالسيوم، و: زيادة كمية المعادن التي يتم تناولها•

والفوسفور والمغنيسيوم 

تناول الخضروات الورقية الخضراء التي تعد مصدراً •

الجرجير، والسلق، : للمعادن، وتشمل هذه الخضروات

.تناول المكسرات والحبوب والموز•

.السيومتناول األلبان؛ التي تعد من األغذية الغنية بعنصر الك•

.تناول األسماك؛ مثل سمك السلمون والسردين•

تناول المكمالت الغذائية المحتوية على الفيتامينات•



:التهاب العظم والنقي القيحي5-

تداد تصل الجراثيم الى العظام إما باالنتشار الدموي أو االم•

من مكان مجاور أو االنغراس المباشر، 

وضع وأهم الجراثيم المسببة هي العنقوديات المذهبة، ويكون ت•

أو اآلفات حسب العمر، ففي الوليد تتوضع في الكردوس

نمو، المشاش بسبب اختراق األوعية الكردوسية صفيحة ال

توضع وفي الطفل تتوضع في الكردوس، أما عند البالغين ت

.في المشاشات وتحت الغضروف

ويتظاهر سريريا بألم عند الحركة وحمى وعرواءات ونقص•

غاطية وزن، ويؤدي التهدم الشديد في الفقرات إلى كسور انض
.وتشوهات فقرية وانضغاطات عصبية



:التهاب العظم والنقي القيحي5-



أورام  العظام - 6

ي أكثر األورام الحميدة شيوعا هو الورم العظمي والورم العظم•

الغضروفي والورم الغضروفي

ركوما أكثر األورام الخبيثة هي الساركوما العظمية ويليها السا•

.الغضروفية وساركوما إيوينغ

عمر المريض وتوضع الورم والصورة الشعاعية لها دور •

كبير في تشخيص الحالة 

. يجب نفي النقائل الورمية  عند الكبار في السن •

.م أيضايجب نفي أورام النسيج الضام وأورام النسيج المولد للد•



أورام  العظام - 6



مفصل الركبة والغشاء الزليلي 



Osteoarthosis 



انفتاق القرص بين الفقرات 



Thank  You


